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Horník vyřazený
na expozicinesložil
ruce do klína - našel

sizaměstnání,

které vyhovuje jeho
kutilskému nadání

xnnuNÁ _ Pane školníku,můžu
vám pomoci? Ttrto větú slýchává
* kromě obligátniho přání dobré-

ho dne _ bývalý kombajér v rubání darkovské šachty PeterAdamec
v nové práci snad nejčastěji. Stará
se totiŽ nejen o údrŽbu a chod SŠ,
ZŠa MŠpro hendikepovanévulici
Komenského v Novém Městě, ale
funguje zde i jako druhý táta, připadně velký bratr spousty Žáků.

,,Když jsem v osmdesátých letech začina| na šachtě; čtyři roky
jsem dojíŽděl. Znamenalo to vstávat o půl třetí ráno a v pět večer
se vracet," vzpomínal rodák ze

slovenského Kysucka s tím, Že
na Mír (Barboru) nastupovaljako
vyučený mechanik opravář důlního provozu. Chvíli fáral v přípravách a v úseku centrální údrŽby, načežna 'dl-ouhá léta zakotvil
v rubánÍ.

,,Později po uzavření Barbory
jsem to na Darkově na hlavnÍm

závodě dotáhl .iako kombajnér

na zástupce směnového předáka.
Jenže přišla expozička a s tím už
člověk nic nenadělá. Byla to krásnáléta, ale dřina. Někteté karnarády pořád potkávám, ale protožejsem byl v kolektivu se spous_

Šl<otnit< sŠ,zŠa

,

MŠv ulici Komenského v Karviné ve svém království.

tou starších, je jich taky už dost
pod, zemí'navŽdy'll nqchal se slyšetAdamec.

Naposledy podle svých s|ov

na havírnu zavzpominal skoro se
slzou v oku loni, kdyŽ zemřeljeden
se zkušených havířů,kteří ho zaučovali. ,,Už se to ale pro mě uzavřelo,.iakjsem vypadlz toho pro-

qchopnost improvizace i předvídavost,
"lručnost,
aby se nestal úraz, jsem pochytil v havírně.
Ve škole to předávám dále, děcka jsou ráda,
často je manuálnÍ práce baví více než učení
zknÉek,"líěilAdamec.

středí. Přemýšlím a vnímám teď

jí současnou prací, školou i těmi

tečnou změnu na školníka a svo-

dětmi doslova Žiju,'í vysvětloval.
A ve Škole v uliči Komenského

docela jinak. Prodělal jsem nesku-

na něho nedají dopustit!

Záme čn1čina, insta1atéřina, sto1ařina, malování, práce na pozemku

i zahradé _ to kutilovi Adamcovi

svědčí',,Když jsem

nedávno
na celé Školeměnil kliky, přibral

jsem

k

ruce deváťáky. Dávám

jÍm tím něco do Života. Společně

se žáky opravujeme koloběžky
a

tě

kola, coŽ se jim bude doma určihodit," upřesnil.

Byl. to ostatně pan školník'
kdo vymyslel, že na karvinskou Ábilympiádu (viz Horník
L4/20I5) zaÍadili stanoviště
s dveřmi, opravou klik a zámků.
Pravidelně také na školou organizovaných Burzách práce uka-

zuje stolařinu na obráběcím stroji.,,Za tu dobu školníkováni se ze
mě stává trochu pegagog i psy-

cholog. Vím' kdy použítvstříc-

né a kdy přísnéslovo," dodal

Peter Adamec dokáŽe i naučit, jako napříklaď výměnu klilt u dveří.

Adamec.

Radek Lukša

